


 املتعلقة باملدينة املنورة البحوث 
 38ــ 1املنشورة يف اجمللة من العدد 

 الصفحات العدد الكاتب املوضــــــــــــــــــــــــــــوع                  م 

اآلثاا ض ايسٜٓٝاا١ ٚايػٝ غاا١ٝ يػااع٠ٚ  1

 130-97 34 ز. ذلُس ع َط َع ٖطٟ   زضاغ١ ت ضخي١ٝ حت١ًًٝٝ -اخلٓسم 

 255 33 ز. َ دس ايع َطٟ كٝس٠(آال٤ طٝب١ )ق 2

ابٔ ايٓذ ض ٚنت ب٘ )ايسض٠ ايج١ُٓٝ  3

 72-45 11 ز. قالح ايسٜٔ ؾهط يف أخب ض املس١ٜٓ(

أبٛ بهط املطاغٞ ٚنت ب٘ حتكٝل  4

ايٓكاااااط٠ بتًداااااٝل َعااااا   زاض  

 116-98 1 ز. عبس اهلل عبس ايطسِٝ عػٝالٕ عطض ٚزضاغ١ -اهلذط٠ 

املٝ ٙ  يف املًٛس١ يتٛظع ايع ّ االجت ٙ 5

 112-89 12 ز. س َس َٛغ٢ اخلطٝب اجلٛف١ٝ ايػطش١ٝ ب ملس١ٜٓ املٓٛض٠

ٚايرتنٝب  ايُٓٛ يف ايتػري اجت ٖ ت 6

 60-11 26 أ.ز. ذلُس ؾٛقٞ َهٞ املٓٛض٠ املس١ٜٓ َٓطك١ يف ايػه ْٞ

   27 77-116 

   28 125-132 

 216-193 16 ز. األقِ عبس احل فغ األقِ اآلث ض األ١َٝٓ يػع٠ٚ بسض ايهرب٣ 7

 اآلثاااا ض ايػٝ غاااا١ٝ ٚاالقتكاااا ز١ٜ 8

 246-217 16 ز. فٛظٟ ذلُس غ ع تٞ  ٚاأل١َٝٓ يػع٠ٚ بسض ايهرب٣

أثط األٚق ف ع٢ً احلٝ ٠ ايجك ف١ٝ  9

ٚاالقتك ز١ٜ يف َه١ ٚاملس١ٜٓ يف 

 92-43 13 ز. أمحس ٖ ؾِ بسضؾٝين ايعكط املًُٛنٞ

   14/15 43-104 

أثااط ايعاا زات ايػصا٥ٝاا١ يف ايبٓٝاا١     10

اجلػااس١ٜ يًؿااب ب طااالب املعٗااس 

 122-103 6 ز. ذلٝٞ ايسٜٔ يب١ٝٓ  ٚآخطٕٚ ايكشٞ ب ملس١ٜٓ املٓٛض٠ منٛشًد 

اجلٛ  طبك ت يف اجل١ٜٛ ايعٓ قط أثط 11

ايطعسٜا١  ايعٛاقاف ْؿأ٠ يف ايعًٝ 

 58-7 35 ز. س َس َٛغ٢ اخلطٝب   ٚتطٛضٖ  فاٞ املس١ٜٓ املٓٛض٠
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أثط زضد١ احلطاض٠ ع٢ً اغتٗالى  12

 150-105 14/15 ز. س َس َٛغ٢ اخلطٝب ايهٗطب ٤ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

عًاا٢  أثااط ًَٛساا١ املٝاا ٙ اجلٛفٝاا١   13

  38 ْؿ١ُٝ َطظٚم ايعطٟٚ  خك ٥ل ايتُٛض ب ملس١ٜٓ املٓٛض٠

 َك ضْاا١ -أسااٛاف املسٜٓاا١ املٓااٛض٠  14

 178-155 13 أ. ذلُس إبطاِٖٝ ايسبٝػٞ ٚقف١ٝ

األسٛاٍ االدتُ ع١ٝ ٚايػاه ١ْٝ   15

ٚاالقتكااااااا ز١ٜ ٚايػٝ غااااااا١ٝ يف  

 52-11 24 ز. عًٞ بٔ ع ٥ـ املعٜين املس١ٜٓ املٓٛض٠ قبٌٝ غع٠ٚ األسعاب

   25 37-68 

أخبااا ض ايٓعُااا ٕ بااأ بؿاااري َااأ      16

ضٚاٜ ت أبٞ ايفطز األقفٗ ْٞ يف 

 174-139 9 ذلُس عًٞ ن تيب أ. َٝعإ ايٓكس ايعًُٞ

األزال٤ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚدٗٛزِٖ  17

 156-139 19 أ. خري ايسٜٔ ذلُس بكطاٟٚ )تكطٜط( ايطمحٔ ضٝٛف خس١َ يف

االغاااااارتاتٝذ١ٝ يف غااااااع٠ٚ بااااااسض  18

 192-187 16 ز. أْٛض َ دس عؿكٞ  ايهرب٣

يف  أمس ٤ املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ املب ضن١ 19

ضااا٤ٛ ايكاااطإٓ ايهاااطِٜ ٚايػااا١ٓ  

  38 ز. َطٚإ بٔ أمحس احلُسإ -ايكػِ األٍٚ-ملطٗط٠ا

 70-57 12 أ. أمحس ذلُس ؾعب ٕ أغٛاض املس١ٜٓ عرب ايت ضٜذ 20

اإلعذ ظ ايعًُاٞ ايٓباٟٛ يف زعا ٤     21

 144-117 29 ز. عبس ايبسٜع محع٠ ظيًٞ تكشٝح املس١ٜٓ

األعُااا ٍ اخلؿاااب١ٝ يف ايعُااا ض٠     22

١ املٓاٛض٠ ا   ايتكًٝس١ٜ مبٓطك١ املسٜٓ

 198-155 37 ز. ق حل بٔ ذلُس خط بٞ طٚاؾني منٛشدً   اي

األيعااا ب ايؿاااعب١ٝ ايرتٚ ٝااا١ يف   23

 174-163 11 ز. عسْ ٕ زضٜٚـ دًٕٛ املس١ٜٓ املٓٛض٠

إَااا ض٠ املسٜٓااا١ املٓاااٛض٠ يف ايعٗاااس    24

 124-111 28 أ. ز. إقب ٍ عبس ايععٜع املطٛع ايعجُ ْٞ األٍٚ
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اإلَ ّ ايػد ٟٚ ٚنت ب٘ ايتشف١  25

 60-43 23 ايتشطٜط ايًطٝف١ يف ت ضٜذ املس١ٜٓ ايؿطٜف١

األَ ْااا ت املٓكٛيااا١ َااأ احلذاااط٠   26

 40-11 2 ز. غٌٗٝ ق ب ٕ ايٓب١ٜٛ إىل إغت ْبٍٛ

أَطا٤ املسٜٓا١ املٓاٛض٠ ستا٢ ايكاطٕ      27

 164-131 24 ػد ٟٚاإلَ ّ مشؼ ايسٜٔ اي ايع ؾط

أَااطا٤ املسٜٓاا١ املٓااٛض٠ يف ايٓكااف   28

 48-38 5 ز.ف ٥ع َٛغ٢ ايبسضاْٞ األٍٚ َٔ ايعٗس ايعجُ ْٞ

أْ ؾٝس األطف ٍ عٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠  29

 226 -195 28 دلُٛع١ َٔ ايؿعطا٤ ا قك ٥س

اْتؿاا ض ساا الت ظٜاا ز٠ ايااٛظٕ بااني    30

ايكشٝني  املعٗسٜٔ ٚط يب ت طالب

 260-149 8 ز. ذلٝٞ ايسٜٔ يب١ٝٓ ٚظًَٝ٘ ٠ب ملس١ٜٓ املٓٛض

 150-119 36 ز. زالٍ ذلُس ايػعٝس املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف احلض ض١ٜ اإلزل ظات 31

إْؿااا ٤ ق عاااس٠ بٝ ْااا ت دػطافٝااا١  32

 265-247 16 ز. عًٞ بٔ َع ض١ ايػ َسٟ  ملسو هيلع هللا ىلصيػعٚات ايطغٍٛ 

أٚاخط  احلذ ظ يف ايكش١ٝ األٚض ع 33

 204-197 6 ع ضفز. ٜٛغف سػٔ اي ايعٗس ايعجُ ْٞ

 94-69 2 أ. قالح عبس ايععٜع غال١َ املٓٛض٠ املس١ٜٓ ت ضٜذ يف نت ب أٍٚ 34

ب٦ط ض١َٚ، ٚقف اخلًٝف١ ايطاؾاس   35

 66-9 10 ز. عبس اهلل احلذًٝٞ عجُ ٕ بٔ عف ٕ 

حبااٛخ املسٜٓاا١ املٓااٛض٠ يف ايعكااط   36

 81-11 18 ز.عبس ايب غط عبس ايطظام بسض احلسٜح بني ايٛاقع ٚايتطًع

بااساٜ ت احلٝاا ٠ ايعًُٝاا١ ٚاألزبٝاا١   37

 248-205 3 ز.زل ح أمحس ايعٗ ض يًُطأ٠ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

 236-235 5 ز. سٝسض عبسايهطِٜ ايػسٜط بكٝت ١َٝٓ )قكٝس٠( 36

ايبٓ ٤ ٚايهاطا٤ يف غاٛم املٓ خا١     38

 37-11 5 ز. فالت١ ٚ ز. ططْٖٛٞ بني املٓع ٚاإلب س١

 42-9 14/15 ز. ذلُس عبساهل زٟ ايؿٝب ْٞ ًت٘بريتٕٛ ٚقٛض٠ املس١ٜٓ يف ضس 39

   17 87-136 
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املس١ٜٓ  يف ايكسمي١ ايتكًٝس١ٜ ايبٝٛت 40

 127-95 2 ز. عبس ايععٜع عبسايطمحٔ نعهٞ املٓٛض٠

   7 119-156 

٢ تااااأثري ايتُٓٝاااا١ احلضااااط١ٜ عًاااا 41

 46-9 1 ز. ذلُس ؾٛقٞ َهٞ املعٗط ايع ّ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

   2 41-68 

 -ايت ضٜذ ايؿ ٌَ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠  42

 132-127 32 أ. ٖالٍ ذلُس ؾعب ٕ -عطض نت ب 

ايتاااأضٜذ ايؿاااعطٟ عٓاااس ايؿااا عط  43

 162-155 11 ز. ذلُس ايعٝس اخلططاٟٚ ايبٛغٟٓٛ َكطف٢ سػٔ : املسْٞ

44  ٚ ايعَا ْٞ ملعا     ايتتبع املها ْٞ 

 98-7 33 ز. عبساهلل ايك ضٞ ططٜل اهلذط٠ ايٓب١ٜٛ

حتكٝاال ايٓكااط٠ بتًدااٝل َعاا     45

اهلل  ز. عباااس زاض اهلذاااط٠ حتكٝااال

 180-169 31 أ. ٖالٍ ذلُس ؾعب ٕ -عطض نت ب   -عػٝالٕ 

حتكٝاال نتاا ب ٚفاا ٤ ايٛفاا  بااني     46

 : َٓتكس َٚسافع

َط٥ٝاا ت سااٍٛ حتكٝاال نتاا ب -1

 252-243 30  ٕ ايطسًٝٞز. غًُٝ ٚف ٤ ايٛف 

ايااااطز عًاااا٢ ْكااااس ايااااسنتٛض   -2

 260-253 ؟ أ. ذلُس ْع ّ ايسٜٔ ايفتٝح غًُٝ ٕ ايطسًٝٞ

ٔ ٚاالْسَ ز يف أ١َ  47 ايتفك٘ يف ايسٜ

اإلغاااالّ عٓاااس ايكب ٥اااٌ ا ااا ٚض٠ 

 204-155 4 ز. عبس ايطمحٔ عًٞ ايػٓٝسٟ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠

املػذس  يف ٚايؿع ٥ط اخلس١َ تك يٝس 48

 17-9 6 قٛد٘ َكطف٢ ب ؾ  1791ّٖا/1206ع ّ ايٓبٟٛ 

 252-241 9 أ. أمحس ذلُس ؾعب ٕ أسس يػع٠ٚ املٝساْٞ ايتٛثٝل عٔ تكطٜط 49

املع قاط٠   ايجك ف١ٝ ا  يؼ عٔ تكطٜط 50

 190-175 3 ز. َ دس إبطاِٖٝ ايع َطٟ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

   23 89-112 
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تكطٜط عٔ املسضغ١ اخلري١ٜ األٚىل  51

 182-165 24 ؿاطفَز. أمحس ذلُس ق حل  يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

تكطٜااط عاأ غااس َع ٜٚاا١ مبٓطكاا١    52

 212-207 7 أ. ق حل ذلُس املطريٟ ظٜ ض٠ ٚاغتطالع -املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

ٚزضاغ ت  حبٛخ َطنع عٔ تكطٜط 53

 255-247 1 ١٦ٖٝ ايتشطٜط ٛض٠ َػٛغ ت إْؿ ٥٘املس١ٜٓ املٓ

ايكٓ ع١ٝ  ايٓٗض١ َالَح عٔ تكطٜط 54

 258-249 3 ز. ذلُس فطز اخلططاٟٚ مبٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠

 218-185 11 ز. َكطف٢ عُ ض َٓال املس١ٜٓ قٓ زٌٜ ع٢ً ايػه١ٓٝ تٓعٌٜ 55

   12 189-204 

 186-181 16 ُ ض َٓالز. َكطف٢ ع  ايهرب٣ بسض يػع٠ٚ احلسٜجٞ ايتٛثٝل 56

 180-171 16 أ. أمحس ذلُس ؾعب ٕ ايهرب٣ بسض يػع٠ٚ ايكطآْٞ ايتٛثٝل 57

تٛغع١ خ زّ احلاطَني ايؿاطٜفني    58

 151-128 2 أ. عبس ايععٜع ايف حل يًُػذس ايٓبٟٛ

ثبااات برثااا ض رلطٛطااا ت ايؿاااٝذ    59

ع ضف سهُت املؤيف١ ٚاملٓػٛخ١ 

بٝاااااااسٙ املٛداااااااٛز٠  مبهتبتااااااا٘   

 104-85 30 أ. عبس ايكُس ذلُسد ٕ ٚآْ طٛيٞ َٚهتب ت إغت ْبٍٛ

ايعكٝااااال  -مج يٝااااا ت املهااااا ٕ  60

قاطا٠٤ يف ؾاعط ؾاعطا٤     -منٛشًد  

 127-112 5 أ. ذلُس إبطاِٖٝ ايسبٝػٞ املس١ٜٓ املٓٛض٠ املع قطٜٔ

 -مج يٝ ت امله ٕ / املس١ٜٓ املٓٛض٠  61

 186-157 7  ايػالّ ب ب َٔ ٖت ف نت ب يف قطا٠٤

 160-137 17 أ. ذلُس األمحس اهلالٍ ١ٓ املٓٛض٠دٝٛيٛد١ٝ املسٜ 62

 120-109 16 ز. ذلُس س َس ايطسًٝٞ  دٝٛيٛد١ٝ ٚدػطاف١ٝ غع٠ٚ بسض 63

احل يااااا١ اجلٜٛااااا١ ايااااا  غاااااببت  64

فٝضااااا ْ ت املؿااااا عط املكسغااااا١   

 138-111 26 ز. س َس َٛغ٢ اخلطٝب ٖا1425ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ ع ّ 

س َٝااا١ املسٜٓااا١ ٚثاااٛض٠ ايؿاااطٜف    65

 62-18 6 طِٜ فطٜح املٗٛؽأ. َ سػني
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 256-255 11 ز. سٝسض عبسايهطِٜ ايػسٜط س ٕ ايٛزاع )قكٝس٠( 66

 ملسو هيلع هللا ىلصبااني ايطغااٍٛ املتباا زٍ احلااب  67

 138-123 19 ز. عبٝس ذلُس خريٟ ٚاملس١ٜٓ ٚأًٖٗ  )عطض نت ب(

 ملسو هيلع هللا ىلصعٓاااااس ايااااآيب سااااب اياااااٛطٔ   68

 64-9 19 ز. عًٞ بٔ ع ٜـ املعٜين ٚأقش ب٘ 

سطناا١ تااأضٜذ املسٜٓاا١ املٓااٛض٠ يف   69

ايعكٛز ايجالث١ َٔ ايكطٕ اخل َؼ 

 122-99 33 ز. عبسايب غط بسض   ٖا1430 - 1400عؿط اهلذطٟ )

احلف ظ عًا٢ ب٦ٝا١ املسٜٓا١ املٓاٛض٠      70

 118-99 37 ٓش ؽأ.ز. ذلُٛز ْسِٜ اي بني إٜعاع ايتٛع١ٝ ٚضزع ايعكٛب١

احلٝااا ٠ االقتكااا ز١ٜ  يف املسٜٓااا١    71

 - املٓااٛض٠ قبٝااٌ اهلذااط٠ ٚبعااسٖ     

 40-7 31 ز. أمحس ذلُس ؾعب ٕ - زضاغ١ َك ض١ْ

احلٝ ٠ ايجك ف١ٝ يف املسٜٓا١ املٓاٛض٠    72

 83-49 5 ط عبسايطظام بسضز. عبس ايب غ يف ايعكط املًُٛنٞ

احلٝ ٠ ايجك ف١ٝ يف املسٜٓا١ املٓاٛض٠    73

 96-57 22  املًو عبس ايععٜعيف عٗس 

احلٝااا ٠ ايػٝ غااا١ٝ ٚاالقتكااا ز١ٜ   74

ب ملسٜٓاا١ املٓااٛض٠ َاأ خااالٍ ضسًاا١   

 116-69 29  برينٗ ضت

احلٝ ٠ ايع١ًُٝ يف َها١ ٚاملسٜٓا١    75

خااالٍ ايكااطْني ايػاا بع ٚايجاا َٔ    

 126-113 3 ز. عبس ايطمحٔ غًُٝ ٕ املعٜين اهلذطٜني

َعطن١  ملٛقع ايطبٝع١ٝ اخلك ٥ل 76

 108-81 16 ز. ذلُٛز إبطاِٖٝ ايسٚع ٕ ثطٖ  يف أسساخ ايػع٠ٚبسض ٚأ

املٓاٛض٠   يًُس١ٜٓ ايطبٝع١ٝ اخلك ٥ل  77

 66-7 36 ز. س َس َٛغ٢ اخلطٝب   ٚأثطٖ  يف أسساخ غع٠ٚ اخلٓسم

 260-259 6 اإلَ ّ عبساهلل بٔ عُط ايبػهطٟ زاض احلبٝب )قكٝس٠( 78

زضاغاااا١ حتًًٝٝاااا١ ملااااطسًتني َاااأ   79

 76-61 23 أ.ذلُس بٔ محٝس احلطبٞ ملسو هيلع هللا ىلص٠ ايطغٍٛ َطاسٌ ططٜل ٖذط
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ايك ٥ُني  إفط ض يٛدب١ قش١ٝ زضاغ١ 80

املكس١َ َٔ املربات اخلري١ٜ ب ملسٜٓا١  

 224-187 18 ز. بػ ّ سػني َؿ ط املٓٛض٠ َٚه١ املهط١َ

طًع ايبسض عًٝٓ  زضاغ١ يف سسٜح  81

 88-71 12 ز. أْٝؼ أمحس األْسْٚٛغٞ ... زضاغ١ سسٜج١ٝ يًدرب ٚايٓؿٝس

 110-69 25 أ.ز.خًٌٝ إبطاِٖٝ َال خ طط زال٥ٌ ايٓب٠ٛ يف غع٠ٚ األسعاب 82

املس١ٜٓ  عٔ اجل َع١ٝ ايطغ ٥ٌ زيٌٝ 83

 246-223 1 ز. عبس ايب غط عبسايطظام بسض املٓٛض٠

املسٜٓاا١  زٚض باين ايعبا ؽ يف إزاض٠   84

 28-9 9 ز. فٝكٌ عبس اهلل بين محس  املٓٛض٠ يف ايعكط ايعب غٞ األٍٚ

يف  زٚض عًاااٞ بااأ أباااٞ ط ياااب   85

 244-203 20 ز. عبس ايععٜعغًُٝ ٕ ايػًَٛٞ ايٓبٟٛ ايعٗس يف ٚايػطاٜ  ايػعٚات

ايااسٚضات قكااري٠ األدااٌ يًضااػط  86

 122-101 22 ز. س َس َٛغ٢ اخلطٝب اجلٟٛ يف َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠

 142-128 5 أ. يًٝٞ غعٝس اجلٗين املٓٛض٠ املس١ٜٓ إىل بطٛط١ ابٔ ضس١ً 87

 145-129 21 أ. ذلُس ايك ضٞ ضس١ً أبٞ غ   ايعٝ ؾٞ 88

ضسًاا١ ايػااب  إىل املسٜٓاا١ املٓااٛض٠   89

 195-184 2 أ. ي٢ًٝ غعٝس اجلٗين ٖا684ع ّ 

ضسًا١ ايكٝػاٞ إىل املسٜٓا١ املٓااٛض٠     90

 142-123 6  ٖا1042ع ّ 

ضس١ً دٛظٜاف بٝاتؼ إىل احلذا ظ     91

 150-143 6 أ. ق حل ذلُس املطريٟ ٖا1091ع ّ 

 266-265 9 ذلُس عبسايطمحٔ ايطن بٞ ضغ ي١ ؾٛم يطٝب١ )قكٝس٠( 92

ايطَ ١ٜ ب يػٗ ّ ٚأثطٖ  يف غاع٠ٚ   93

 36-9 25 أ. ز. عسْ ٕ زضٜٚـ عبسايػين اخلٓسم

ضٚاز عًِ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ يف املس١ٜٓ  94

 74-39 7 ز. عسْ ٕ عًٞ ايفطادٞ َٚٓ ٖذِٗ املٓٛض٠

ايطٚاٜ ت املتع ضض١ يف غع٠ٚ باسض   95

 86-41 17 ز. ذلُس بٔ ذلُس ايعٛادٞ مجعً  ٚزضاغ١
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ايطٚض١ ايؿطٜف١ : زضاغ١ ت ضخي١ٝ  96

   أ. أمحس ذلُس ؾعب ٕ تٛثٝك١ٝ

 148-107 20 أ. إبطاِٖٝ اجلٗين  

   22 11-56 

ؾذط٠ ايِٓٝ َأ نٓاٛظ ايٓب تا ت     97

 206-187 9 ز. ذلٝٞ ايسٜٔ عُط يب١ٝٓ ايطب١ٝ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

ايؿدكااا١ٝ ايٓػااا ١ٝ٥ يف ضٚاٜااا ت  98

 116-59 35 ز. عبس ايب غط بسض املسْٝني

يإلَ ّ  األبٛاب غس يف األثٛاب ؾس 99

 259-233 7 الُٓ ض َز. َكطف٢ ع ايػٝٛطٞ

ؾطٚط تعٝني األ٥ُا١ ٚاخلطبا ٤    100

 265-261 8 ز. ظنطٜ  ايهٓٝػٞ ب ملػذس ايٓبٟٛ

 176-146 21 ز. األَني ذلُس ذلُٛز اجلهين ايؿاٛض٣ يف ايعٗس ايٓبٟٛ 101

 269-268 8 أ. إبطاِٖٝ عبسايطمحٔ اخلٝ ضٟ ؾٛم يطٝب١ ) قكٝس٠ ( 102

ؾاااٝذ احلذااا ظ ابااأ عػااا نط    103

 222-185 8 ز. َكطف٢ عُ ض َٓال  ف ايعا٥طٚنت ب٘ إحت

ايكاا ع املااسٜين بااني املكااا ٜٝؼ     104

 164-153 30 أ. عبس اهلل بٔ َٓكٛض ايػفًٝٞ ايكسمي١ ٚاحلسٜج١

 56-47 34 أ. غٌٗٝ ق ب ٕ قط٠ احلطَني ايؿطٜفني 105

أقاااش بٗ   -ايكاااف١  ت ضخيٗااا   106

 68-11 29 أ . ذلُٛز ذلُس محٛ )زضاغ١ ت ضخي١ٝ تٛثٝك١ٝ( 

    30 11-62 

ٚاألطبا ٤   ايطاب  ت ضٜذ َٔ قفش ت 107

 40-11 17 ز. عبس ايفت ح عبسايطظام سٕٓٛ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

قالت أَني بٔ سػٔ احلًٛاْٞ  108

املاااسْٞ ب يؿدكاااٝ ت ايعًُٝااا١  

 64-53 9 ز. ع قِ محسإ ٚاالغتؿطاق١ٝ يف عكطٙ

ططٜل احلر احلًايب يف ايعكاط    109

املًُاااٛنٞ نُااا  ٚقاااف٘ ابااأ 

 154-129 13 ز. أمحس فٛظٟ اهلٝب  بط األْسيػٞ يف قكٝست٘د
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 132-121 16 ز. غًُٝ ٕ ايطسًٝٞ ططٜل دٝـ املػًُني إىل بسض 110

ططٜااال داااٝـ املؿاااطنني إىل    111

 170-133 16 أ. سػٔ ايبهطٟ بسض

َٔ قب ٤  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ططٜل ٖذط٠ 112

 106-89 8 أ . أمحس ذلُس ؾعب ٕ إىل املس١ٜٓ

 238-237 5 عبس ايطسِٝ أمحس ايُٝ ْٞ طٝب١ ٚضد هل  ) قكٝس٠ ( 113

ظ ٖط٠ املت سف األ١ًٖٝ ب ملس١ٜٓ  114

 56-9 8 ز. عبس ايب غط عبسايطظام بسض املٓٛض٠

ايكشٝش١  األس زٜح نت ب عطض 115

 128-118 21 ايتشطٜط يف فض ٥ٌ املس١ٜٓ

عطض نت ب املػ من املط ب١ يف  116

 216-209 29 أ. ٖالٍ ذلُس ؾعب ٕ َع   ط ب١

عااااطض نتاااا ب  اااا ت عاااأ    117

املسٜٓااا١ ايٓبٜٛااا١ يًؿاااٝذ عُاااط    

 216-203 25 ايتشااطٜااط ذلُس فالت١

عااااعٍ أسااااس األغااااٛات يعٗااااٛض  118

 256-253 6  عالَ ت ايطدٛي١ عًٝ٘

ا ٝط١  ب يكب ٥ٌ املػًُني عالق١ 119

 50-15 16 ز. ذلُس عبساهل زٟ ايؿٝب ْٞ  ملس١ٜٓ يف ايعٗس ايٓبٟٛب

عُ ض٠ املػذس ايٓبٟٛ ايؿطٜف  120

َٓص إْؿ ٥٘ ست٢ ْٗ ٜا١ ايعكاط   

 64-57 34 أ. أمئ ضبع ٕ ايعٛيف   -عطض نت ب  -املًُٛنٞ 

غااا ظ اياااطازٕٚ املؿاااع ٚضاااطٚض٠  121

حتسٜاااااس تطنٝاااااعٙ يف ايب٦ٝااااا١  

 266-241 18 ُس األمحس اهلالٍأ. ذل اجلٝٛيٛد١ٝ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠

غاااع٠ٚ باااسض يف أغاااف ض ايٝٗاااٛز    122

 80-51 16 أ. عك ّ أمحس سػني َسٜط ٚايٓك ض٣

   ز. ي٢ًٝ ق حل ذلُس ظععٚع  

،  املس١ٜٓ عٔ ٚايسف ع ب ؾ  فدطٟ 123

 118-75 7 أ. ْ دٞ ن ؾف نذُ ٕ ًَش١ُ َٚأغ ٠



 (93العدد ) -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 222

 الصفحات العدد الكاتب م                  املوضــــــــــــــــــــــــــــوع

فُااااا  ٖاااااصٙ إال زٜااااا ض ذلُاااااس   124

 267 7 أمحس ايكػطالْٞ )قكٝس٠ (

ٌ  فٗطؽ 125 املٛداٛز٠   اخلطٝا١  ايطغا ٥

َهتب١  رلطٛط ت دل َٝع ضُٔ

 130-91 24 أ. عبسايكُس ذلُس د ٕ ع ضف سهُت

فٗااطؽ رلطٛطاا ت ) َهتباا١    126

 216-171 10 ز. عبٝس ذلُس خريٟ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ( يف يٝسٕ

    11 105-154 

    9 65-120 

املتعًكا١   ايًطٝف١ املدتكط٠ ايفٛا٥س 127

 240-225 9 ٞز. عبس ايععٜع غًُٝ ٕ ايػًَٛ بفض ٥ٌ املس١ٜٓ

 255-253 12 ز. سٝسض عبسايهطِٜ ايػسٜط يف ضس ب املس١ٜٓ )قكٝس٠( 128

،  املٓٛض٠ املس١ٜٓ نت ب يف قطا٠٤ 129

تطٛضٖااا  ايعُطاْاااٞ يًاااسنتٛض  

 186-175 9 ايتشطٜط كطف٢ق حل ملعٞ َ

قطا٠٤ يف نت ب غ نٔ املس١ٜٓ  130

 236-229 12 ٟز. عبٝس ذلُس خري َٓعيت٘ َٚػؤٚيٝ ت٘ -املٓٛض٠ 

ٕ املس١ٜٓ  131 قطا٠٤ يف نت ب غه 

 272-259 3 ز. َكطف٢ ذلُس خٛدًٞ املٓٛض٠

 220-199 13 ز. عبس اهلل ذلُس احلذًٝٞ ايٓبٟٛ ايعٗس يف ايسٜٛإ نت ب 132

املًو  عٗس يف املٓٛض٠ املس١ٜٓ بنت  133

 172-165 30 أ. ٖالٍ ذلُس ؾعب ٕ عطض د َع١ٝ( )ضغ ي١ ايععٜع عبس

س زث١  يف ضًع ي٘ ٌٖ األسب ض نعب 134

 196-151 6 ط ضم ذلُس ايعُٛزٟ اخلط ب  بٔ عُط املؤَٓني أَري َكتٌ

 265 17 ز. ذلُس ايعٝس اخلططاٟٚ يطٝب١ أْت )قكٝس٠( 135

يف  ايععٜع  ُس قف١ٝايٛ ا ُٛع١ 136

َهتب١ املًو عبس ايععٜع ب ملس١ٜٓ 

 110-61 26 ز. عبس ايطمحٔ غًُٝ ٕ املعٜين املٓٛض٠: زضاغ١ ٚقف١ٝ حت١ًًٝٝ

محسإ  بٔ عُط احلطَني ذلسخ 137

 96-47 3 ز. ضض  ذلُس ايػٓٛغٞ ا طغٞ



 222 93-1البحوث المتعلقة بالمدينة المنورة المنشورة في المجلة من العدد 

 لصفحاتا العدد الكاتب م                  املوضــــــــــــــــــــــــــــوع

ذلُس نربٜت احلػين املسْٞ  138

 152-131 1 ز. ع ٥ض ايطزازٟ أزب٘ َٚؤيف ت٘ األزب١ٝ

رلكك ت بعض ؾٝٛر ايكب ٥ٌ  139

يف َٓطكاااا١ املسٜٓاااا١ املٓااااٛض٠ يف 

 240-221 13 ز. غٌٗٝ ق ب ٕ ٚثٝك١ عجُ ١ْٝ

رلطٛط ت ايت ضٜذ يف َهتبا١   140

 158-111 25 أ. عبس ايكُس ذلُس د ٕ ع ضف

    27 117-162 

    28 65-110 

رلطٛطااا ت املسٜٓااا١ املٓاااٛض٠ يف  141

 154-101 4 ز. َكطف٢ عُ ض َٓال اخلعا١ْ اهل مش١ٝ اخل ق١

رلطٛطااا ت املسٜٓااا١ املٓاااٛض٠ يف  142

 232-179 22 أ. ذلطظ ضؾٝس س ز ط ٖط َهتب١ د َع١ بطْػتٕٛ

    31 41-80 

    37 119-154 

املس١ٜٓ  يف املٓػٛخ١ املدطٛط ت 143

 90-65 19 أ. عبس ايكُس ذلُس د ٕ املٓٛض٠

    21 63-100 

رلطٛط١ أدٛبا١ خطاب تػاًِٝ     144

 234-225 17 الٓز. َكطف٢ عُ ض َ َٗط

املؤغؼ  ايؿطع١ٝ ايعًّٛ َسضغ١ 145

 178-149 35 أ. ذلُس ايسبٝػٞ ٚاملؤغػ١

املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضسًا١ ايبًاااٟٛ   146

 90-53 24 الٓز. َكطف٢ عُ ض َ )زضاغ١ ٚحتكٝل(

املسٜٓاااا١ املٓااااٛض٠ يف ايااااسٚضٜ ت   147

 262-196 2 ز. عبس ايب غط عبس ايطظام بسض ايػعٛز١ٜ

    6 219-252 

املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ايٓل ايطسًٞ  148

 42-13 13 ز. عبس ايطسِٝ َؤشٕ َػتٜٛ ت٘ ٚأبع زٙ
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س١ٜٓ املٓٛض٠ يف زف تط ايعٝٓٝ ت امل 149

 223-215 5 ز. غٌٗٝ ق ب ٕ ايعجُ ١ْٝ

 204-191 3 أ. ي٢ًٝ غعٝس اجلٗين املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعبسضٟ 150

املسٜٓااا١ املٓاااٛض٠ يف قاااشٝف١ أّ   151

أسااااااساخ ٚأخباااااا ض  -ايكااااااط٣ 

 170-111 10 ايتشطٜط ٖا1343-1372

املسٜٓاا١ املٓااٛض٠ يف عٝاإٛ أزباا ٤     152

 185-153 1 احلُٝس إبطاِٖٝ مسري عبس ك ض٠ اهلٓس١ٜؾب٘ اي

املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف عٕٝٛ ايطس ي١  153

 192 -145 29 ز. محع٠ ق غِ ايػطبٝني

 112-97 3 ز. عبٝس ذلُس خريٟ املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف عٕٝٛ ايؿعطا٤ 154

املسٜٓااااا١ املٓاااااٛض٠ يف نت بااااا ت  155

 185-153 1 أ. ي٢ًٝ غعٝس اجلٗين ايطس ي١ ايعطب

سٜٓاا١ املٓااٛض٠ ٚايطفااٌ املػااًِ   امل 156

 106-10 20 دلُٛع١ َٔ ايب سجني ()ًَف

َطانااااع تٛعٝاااا١ احلذاااا ز يف    157

 202-159 25 أ. خري ايسٜٔ بٔ ذلُس بكطاٟٚ َه١ ٚاملس١ٜٓ

شانط٠  احلضطٟ املٓ خ١ َطنع 158

 38-9 7 ز. ذلُس عبسايطمحٔ احلكني س١ٝ يرتاخ املس١ٜٓ املٓٛض٠

ملس١ٜٓ َطنع حبٛخ ٚزضاغ ت ا 159

املٓااٛض٠ ٚزٚضٙ يف خسَاا١ ايػااري٠ 

 138-121 9 ايتشطٜط ايٓب١ٜٛ

َطٜٚ ت أسساخ غاع٠ٚ اخلٓاسم    160

 42-13 23 ز. عًٞ بٔ ع ٜـ ايبسض احلػٝين يف ايكشٝشني

مجاااع  -َطٜٚااا ت غاااط١ٜ  ًااا١  161

 132-81 31 ز. س فغ ذلُس احلهُٞ - ٚزضاغ١

 ملسو هيلع هللا ىلصَػ دس ايفتح ٚقال٠ ايٓيب  162

 44-9 4 يبهطٟز. ذلُس أْٛض ا فٝٗ 

 258-257 6 أ. أبٛ ايفطز عبسايطسِٝ عػٝالٕ َطط ايعؿل ) قكٝس٠ ( 163
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َعاا ٖط احلٝاا ٠ االدتُ عٝاا١ يف  164

ايج َٔ  ايكطٕ إب ٕ ٚاملس١ٜٓ َه١

 88-57 8 ز. أمحس ٖ ؾِ بسضؾٝين اهلذطٟ َٔ نتب ايطس ي١

نت ب٘  يف ايطٜٚجٞ ايسنتٛض َع 165

اجلػطاف١ٝ  ايؿدك١ٝ َٔ دٛاْب

 192-186 1 ز. َكطف٢ ذلُس خٛدًٞ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠

َعباااااااٛز األٚؽ ٚاخلاااااااعضز يف  166

 186-179 18 ز. ذلُس ايعٝس اخلططاٟٚ اجل ١ًٖٝ

ايؿطٜف١  ايٓب١ٜٛ احلذط٠ َكتٓٝ ت 167

 97-47 1  ب ٕز. غٌٗٝ ق ٖا1326يف تكطٜط عجُ ْٞ ع ّ 

املهاااا ٕ ٚايتذطباااا١ ايؿااااعط١ٜ    168

 202-149 20 أ. ذلُس إبطاِٖٝ ايسبٝػٞ )ؾعطا٤ املس١ٜٓ املٓٛض٠ منٛشدً ( 

    21 28-62 

املهتباااا ت ايٛقفٝاااا١ ب ملسٜٓاااا١    169

 82-45 4 أ. غشط َف  ايكسٜكٞ املٓٛض٠ يف ايعٗس ايعجُ ْٞ

ب ملس١ٜٓ  ايع ١َ ايٛقف١ٝ املهتب ت 170

 111-84 5  عٗس ايػعٛزٟاملٓٛض٠ يف اي

  ت  -َهتب١ احلطّ ايٓبٟٛ  171

 164-131 34 ز. عبس احلُٝس بٔ عًٞ فكٝٗٞ -َٔ ايت ضٜذ ٚاحل ضط 

َالَح األزب يف املسٜٓا١ املٓاٛض٠    172

 52-29 9 ز. عبس ايب غط عبسايطظام بسض يف ايعٗس املًُٛنٞ

َاأ أعااالّ املسٜٓاا١ : غااعٝس باأ   173

 117-101 21 تٛتز. خ يس أمحس ايؿٓ املػٝب

َاأ أعااالّ املسٜٓاا١ ، بؿااري باأ    174

 206-187 7 أ. ذلُس عًٞ ن تيب غعس األْك ضٟ 

َاااأ أعااااالّ املسٜٓاااا١ املٓااااٛض٠ :   176

 100-97 22 ز. خ يس أمحس ايؿٓتٛت ايؿٝذ ذلُس ايطٝب األْك ضٟ

َاااأ أعااااالّ املسٜٓاااا١ املٓااااٛض٠ :   177

 88-77 23  غًُٝ ٕ بٔ ٜػ ض
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َااأ أعاااالّ املسٜٓااا١ املٓاااٛض٠ يف    178

ايعكط احلاسٜح ايؿاٝذ عطٝا١    

 98-91 19 ايتشطٜط ذلُس غ  

َااأ أعاااالّ املسٜٓااا١ يف ايكاااطٕ    179

 46-9 34 قػِ ايبشٛخ ايع ؾط اهلذطٟ

َااأ أعاااالّ ايٓػااا ٤ يف املسٜٓااا١   180

ٔ املٓااٛض٠ يف ايكػااِ املفكااٛز َاا   

 168-133 31 ب ملطنعقػِ املدطٛط ت  ايتشف١ ايًطٝف١

ب٦ٝا١   يف ايكش١ٝ املؿهالت َٔ 181

 146-133 28 ز. سصٜف١ أمحس اخلطاط - اجلًس غطط ٕ - املٓٛض٠ املس١ٜٓ

َٔ ايٓب تا ت ايطبٝا١ يف املسٜٓا١     182

 -ايػاااآ   -)ايعااااطفر  املٓااااٛض٠

 220-205 12 ز. ذلٝٞ ايسٜٔ عُط يب١ٝٓ اخلطُٞ(

  املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايطب١ٝ يٓب ت تا َٔ 183

 198-179 13  (اخلطٚع -احلٓعٌ  -ايػٓط )

َٔ ايٓب تا ت ايطبٝا١ يف املسٜٓا١     184

 214-203 14/15  (ؾذط٠ األضاى) املٓٛض٠

َٔ ايٓب تا ت ايطبٝا١ يف املسٜٓا١     185

 224-197 18  (ايبؿ ّ) املٓٛض٠

َااأ ايٓب تااا ت ايطبٝااا١ يف املسٜٓااا١  186

ايهطنسٜاا٘  - ايط اا ٕ)املٓااٛض٠ 

 212-161 19  (سؿٝؿ١ ايًُٕٝٛ -املدٝط  -

  املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايطب١ٝ ايٓب ت ت َٔ 187

 248-233 22  (ايكٝكاّٛ - اإلشخط - اياطد١ً)

املٓٛض٠  املس١ٜٓ يف ايطب١ٝ ايٓب ت ت َٔ 188

 210-183 24  (احلٓ ٤ -ايكرب  -ايعطعط )

 املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايطب١ٝ ايٓب ت ت َٔ 189

 84-63 30  (احلطٌَ - ايبكسْٚؼ - اجلطدري)

 املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايطب١ٝ ايٓب ت ت َٔ 190

 208-181 31  (ايعٜتٕٛ -ايطَ ٕ  -احلًب١ )
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َااأ ايٓب تااا ت ايطبٝااا١ يف املسٜٓااا١  191

 126-105 32 ز. ذلٝٞ ايسٜٔ عُط يب١ٝٓ (املّط - ٠ايهعبط - ايعٓكٌ) املٓٛض٠

 262 10 خ يس ذلُس ايٓعُ ٕ  َٔ تًهِ احلػٓ ٤ )قكٝس٠( 192

َٔ نٓاٛظ ايٓب تا ت ايطبٝا١ يف     193

 110-93 10 ز. ذلٝٞ ايسٜٔ عُطيب١ٝٓ املس١ٜٓ املٓٛض٠

َااااأ ْفشااااا ت طٝبااااا١ ايطٝبااااا١  194

 269-268 7 أ. عبس اهلل محس احلكٌٝ )قكٝس٠ (

 267-266 8 ز. َإَٔٛ فطٜع دطاض ايعُط ) قكٝس٠ (١َٝٓ  195

ْػااااااااذ ايكااااااااطإٓ ايهااااااااطِٜ   196

املدطٛط١ ٚاملٛقٛف١ يف َهتب١ 

 96-65 34 أ. عبسايكُس د ٕ ذلُس ايؿٝذ ع ضف سهُت

ايٓؿاا ط اإلؾااع عٞ يف املسٜٓاا١    197

 122-99 19 أ.ذلُس األمحس اهلالٍ املٓٛض٠

اياآل ايتاا ضخيٞ املٛثاال يػااع٠ٚ    198

 254-219 11 ٚايرتمج١ قػِ ايبشٛخ أسس

اياآل ايتاا ضخيٞ املٛثاال يػااع٠ٚ    199

 122-83 18 أ. أمحس ذلُس ؾعب ٕ بسض ايهرب٣

 14-11 16 ز. ذلُس عبسٙ مي ْٞ ْعطات يف  غع٠ٚ بسض 200

 184-175 11 ز. ذلٝٞ ايسٜٔ عُط يب١ٝٓ ْعٓ ع املس١ٜٓ 201

ْكٛف ٚازٟ ايكٜٛسض٠ مبٓطك١  202

 228-221 12 أ. ق حل ذلُس املطريٟ عاملس١ٜٓ املٓٛض٠  ظٜ ض٠ ٚاغتطال

ايٓاااٛاب ٚاألَاااطا٤ ٚايعُااا ٍ يف    203

 52-11 32 ز. األَني ذلُس ذلُٛز اجلهين ايعٗس ايٓبٟٛ

 248-247 13 أ. ذلُس ضدب محٝسٚ  ْٛافري َٔ ْٛض )قكٝس٠( 204

ٚادٗااا ت املبااا ْٞ ايتكًٝسٜااا١ يف  205

 102-63 6 ايطمحٔ نعهٞ ز. عبس ايععٜع عبس املس١ٜٓ املٓٛض٠

ٚثاااا ٥ل عجُ ْٝاااا١ عاااأ املعاااا زٕ   206

 264-253 9 ز. غٌٗٝ ق ب ٕ ايج١ُٓٝ يف َٓطك١ املس١ٜٓ

ٚثٝكاااا١ عجُ ْٝاااا١ عاااأ تٛغااااع١   207

 214-207 5 ز. ظنطٜ  ايهٓٝػٞ املػذس ايٓبٟٛ
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 ٙ يف ٚثا ٥ل املسٜٓا١ املٓاٛض٠ ا املٝا      208

 266-260 7 ز. غٌٗٝ ق ب ٕ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠

ٚثٝكااا١ َااأ ايكاااطٕ ايجااا ْٞ عؿاااط   209

 261-257 10   اهلذطٟ سٍٛ بٓ ٤ َسضغ١ ٚضب ط

ٚثٝكتا ٕ عجُ ْٝتا ٕ عأ املسٜٓاا١     210

 : املٓٛض٠

 تٓعِٝ أٚق ف املس١ٜٓ املٓٛض٠ - 1

ٚثٝكاا١ عجُ ْٝاا١ عاأ املسضغاا١   - 2

 104-81 32  احلُٝس١ٜ ايٛقف١ٝ

 327 14/15 ز. سٝسض عبسايهطِٜ ايػسٜط ٚغ ز )قكٝس٠( 211

ٖاااا 1230ٚقاااف املسٜٓااا١ عااا ّ   212

 174-127 3 ز. عبس ايب غط عبس ايطظام بسض يربنٗ ضت

ٚقااااف ايعًُاااا ٤ ٚاملسضغااااني يف   213

 183-152 2 أ. غشط َف  ايكسٜكٞ املس١ٜٓ املٓٛض٠

 224-207 9 ز. عبس اهلل ذلُس احلذًٝٞ ايٛقف ٚعٓ ١ٜ ايكش ب١ ب٘ 214

 ؟ 38 أ. ز. عبسايطظام سػني  ٜجطب بني احلسٜح ٚايؿعط 215
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